ציפור הסוכר הסגולה  /האניקריפר
מאת ג'ון רובינסון©
תורגם ע"י © Zigi
(הערת המתרגם  :השם הנוסף ל  Honeycreeperהאניקריפר הוא ציפור סוכר)

ציפור הסוכר הסגולה באה מרוב צפון
דרומה של יבשת אמריקה ומחלק מהאיים
הקריביים
תתי-מין  :יש  5תתי מין אבל ההבדלים
בינהם לא ברורים
צבע הניצוי  :זכר ציפור הסוכר הסגולה,
כפי ששמו מרמז ,הוא סגול בהיר חוץ
מרצועות העין ,הסנטר והגרון שהם בעלי
צבע שחור.
הנקבה היא בעיקר ירוקה כעלה ,מלמעלה
ומלמטה היא ירוקה בהירה עם תילום
ירקרק.
הצעירים נראים כמו הנקבה.
זכרים לא מתכסים בניצוי בוגר עד שהם
 18-24חודש ים .נראה
מגיעים לגיל של
שזכרים מגיעים לפוריות מינית כשהניצוי
הבוגר שלהם מגיע ל  3/4-מהניצוי המלא
שלהם.
דיאטת נקטר הוא התזונה
דיאטה :
העיקרית לציפורים אלו אבל גם בתוספת
פירות כגון אגסים ,בננות ורימונים .מזון חי
בצורת תולעי קמח ,תולעי שעווה קטנות
וזבובי פירות הם חיוניים כמגוון לציפור
אוכלת חרקים זו.
יש שתי צורות של תערובת נקטר שאנו
משתמשים ,הראשונה מכילה :
מתכון ראשון להכנת נקטר:


 1כף של של תחליף חלב מבוסס
סויה לתינוקות ()Wysoy



 2כפות של אבקת גלוקוז



לערבב יחד עם מעט מיים רותחים
עד שהכל יתמוסס יחד



ואז להוסיף  500מיליליטר של מים
רגילים מהברז
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תערובת נקטר הראשונה הזו תחזיק אותם
בגבול הבריאות הסבירה אך דיאטת הנקטר
הטובה ביותר שמצאנו היא זו :
מתכון שני להכנת נקטר:


 3כפות של תחליף חלב מבוסס
סויה לתינוקות ()Wysoy



 7כפיות של סוכר לבן



שמינית (  )1/8של כפית של אבקת
דבורים



רבע (  )1/4כפית של מנטרל
שמרים



תחילה ערבב את הכל על יבש
טוב טוב



לאחר מכן הוסף שמינית



כפית אחת של סירופ של מולטי
ויטמין



ערבב הכל עם מעט מיים רותחים
עד שהכל יתמוסס יחד בצורה שווה



ואז הוסף עד ליטר אחד של מיי ברז
רגילים

כפית של ויטמין B12

אזהרה  :אם תוסיף יותר מידי ויטמין
זה עלול להרעיל את הציפורים !!
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מגורים :הן יהיו די מרוצות בכלוב גדול
בתוך הבית בגודל של  1.2מטר .אבל אני
מעדיף לנסות ולהחזיק את הציפורים הללו
בוולייר לבדם ,זה נותן להן את הסיכוי הטוב
ביותר לריבוי .הן יכולות לקבל גישה לוולייר
מחוץ לבית למשך חודשי הקייץ בתנאי
שהטמפרטורות לא ירדו מתחת ל25.5-
מעלות צלזיוס .אסור לתת לטמפרטורות
לרדת מתחת ל 25.5-מעלות צלזיוס במשך
חודשי החורף.
הן יתמזגו די בשמחה עם סוגי ציפורים
אחרות כשהן לא במצב ריבוי ,אולם בזמני
הריבוי שלהם עדיף לבודד אותן או שהן
עשויות להיות מעט אגרסיביות ומגוננות יתר
על המידה על הקן שלהן.
חייבים לאפשר להן גישה למים ומיי רחצה
כל הזמן מאחר והן מאוד אוהבות להתרחץ.
הריבוי :וולייר או כלוב לבדם ישיג את
תוצאות הריבוי הטובות ביותר .הן ישתמשו
בקן של קופסת פינקים מרובעת או סלסלה
שם הם יבנו קן קטן בצורת גביע העשוי
כולו מסיבי קוקוס .ההטלה הממוצעת
שלהן היא בדרך כלל  2ביצים והן בוקעות
בערך לאחר  14ימים .הגוזלים עוזבים את
הקן לאחר  2ימים נוספים בערך .כשייש
להם ביצים בקן הכי טוב להתחיל לספק
להן ספוגית אצבע ספוגה כולה בנקטר עד
שהן יפרחו מהקן .תולעי קמח קטנים
ולבנים ושפע של זבובי פירות הם חיוניים
בכדי שהגוזלים הללו ישרדו את תקופת
הבגרות.

מאפיינים יחודיים :הן ציפורים מאוד
אקטיביים והזכרים תמיד שרים ,אולם הם
אינם רעשנים .הן אינם מתאימים למגדלים
מתחילים למרות שאני הייתי ממליץ אותם
לזה שהיה רוצה להתחיל עם ציפורים
הניזונות מנקטר ,לאחר שצבר נסיון עם רכי
מקור אחרים.
תערוכה :ניצחתי בהרבה תערוכות וניצחתי
בקטגוריית הצבע הטובה ביותר לרכי מקור
באיזור .התערוכה שלי כוללת טנג'רים,
ציפורי סוכר ,צופיות ,נילטאבס ,לוריקיט,
וכמה פינקים נדירים .כולם הוצגו בכלובים
גדולים ותמיד היו להם פרחים שסידרתי
בפינות הכלוב.
הייתי רוצה לדעת על כל אינפורמציה
חדשה על נושא זה או על הציפורים
האחרות שלי.
אם תרצה לשאול שאלה בבקשה תרגיש
חופשי לשלוח לי אימייל בנושא (הערת

המתרגם :באנגלית בלבד )
softbillman@hotmail.co.uk

עצות\ טיפים :כשאתה רוכש רכי מקור,
ולא משנה איזה ,אל תדאג יותר מידי למצב
הניצויי שלהם ,אפילו אם הציפורים נטולות
נוצות לחלוטין ,עם הזמן הנוצות יגדלו
חזרה .אולם מה שכן תבדוק שאין צלקות
על העור של הציפורים מאחר וצלקות
שכאלו עשויות להגרם מזקיק הנוצות שניזוק
מעבר לכל תקנה .הציפורים חייבות להיות
בעלות עיניים עגולות בהירות ונקיות ,והן
צריכות להראות די אקטיביות ,הימנע
מציפורים מנופחות ומנומנות ,ציפורים אלו
בדרך כלל לא ישרדו.
כשאתה רוכש אותן לראשונה יש לבודד
אותן ולא לשים אותן ישר בוולייר עם
אחרות לתקופה של בערך שבועיים .זה
יאפשר לכל מחלה שאולי דוגרת להפוך
לגלויה מבלי להדביק ציפורים אחרות
בזיהום זה.
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